2010. majus h6nap;ab6J nehimy pelda kolleqaink hatekonv munkajar61:
Eljarast inditottunk 3 fiatal feln6tt ferfivel szemben 1 rb. a Btk. 271 § 111 bek-be
Dtkbz6
a 121 bek. a. pont szerint min6sul6 csoportosan elkbvetett garazdasag
buntett, valamint 1 rb. a Btk. 170 § 111 bek-be utkbz6
a 121 bek. szerint min6sul6
sulyos testi sertes buntett kfserlet elkbvetesenek megalapozott gyanuja miatt, akik
Gaborjan kbzsegben 05.07-en ejszaka pressz6 zaras utan sz6valtasba keveredtek
egy gaborjani fiatal ferfivel akit bantalmaztak. Az intezked6 forr6nyomos csoport a 2
hencidai elkbvet6t elfogta. Az elkbvet6k tagadtak a buncselekmeny elkbveteset,
azonban a sertett elmondasat tbbb tanu is alatamasztotta.
2010. 05. 07-en bejelentest tett egy szemely a rend6rkapitanysag Ogyeletere, mely
szerint az elvalt ferje, akivel egy haztartasban
, a lakas ajtajat berugta
bantalmazassal fenyegette. Az elkbvetes napjan a delel6tti 6rakban mar egy
alkalommal az udvaron lev6 beton oszlopnak lokte.
A bejelentesre kikOldbtt Pocsaji Rend6r6rs kbrzeti megbfzottja a helyszinen az
ideiglenes tavoltartas kbrulmEmyit megvizsgalta es a bantalmaz6 el6allftasar61
dbntbtt. A meghallgatott bantalmazott vallomasa, valamint mas beszerzett iratok
alapjan az ideiglenes tavoltartas felbl hatarozott a Beretty6ujfalui Rend6rkapitanysag,
mely alapjan 72 6raig nem mehet a bantalmazott kbzelebe.
2010.05.08-an a Debreceni
nd6rkapitanysag
Belvarosi Rend6r6rsenek
szabadnapos jar6re Berekbbszbrmeny kbzsegben tetten ert ket helyi lakost, akik
lak6hazb61 segedmotor-kerekpart, fUreszt 25 egyeb szerszamokat tulajdonitottak
A szolgaiaton klvuli rend6rt eszlelve az eltulajdonitott targyakat hatrahagyva,
elmenekultek a helyszfnr61, de az egyik elkbvet6t sikerOlt eifogni. Tarsa is - az
er6sftest kbvet6en - felkutatasra kerOIt. Az Dgyben a Biharkeresztesi Rend
azonnal megkezdte a nyomozast, melynek soran megallapftast nyert, hogy a
a buncselekmenyt megel6z6 napokban halt meg, igy az elkbvet6k tisztaban voltak
hogy senki nem lakik a hazban, ezert mentek szombat delutan ertekek utan
kutatni az Oresen all6 lak6hazba. A bCincselekmeny elkbvetesevel megalapozottan
gyanusfthat6 szemelyek el6allitasra kerOltek, akik kihaligatasuk soran elismertek a
bOncselekmenyelkoveteset.
2010.05.08-ra virrad6ra a Derecskei Rend6r6rs bOntetoeljarast indftott egy fiatalkoru
egy feln6tt koru szemellyel szemben, akik Konyaron az egyik lak6haz udvarar61
eltulajdonftottak 22 m dr6tkerftest. Az elkbvetok a huzaldr6tokat elvagtak, az
oszlopokat pedig kidbntbttek, majd az udvaron lev6 mellekepulet lezart ajtajat a
sarokpantr61 leemeltek, es onnan 1 db 1200 W-os fUnyir6t is eltulajdonftottak. A
lopassal okozott kar kb. 30.000,- Ft, mig a rongalassal okozott kar kb. 20.000,
eset kapcsan a helyi szolgalaton klvOIi kbrzeti megbfzott informaci6i alapjan
hazkutatasra kerDJt sor a feitetelezett elk6vet6k lak6hazaban, ahonnan az
eltulajdonftott targyak Ie lettek foglalva.
eredmenyes felderiteshez az vezetett, hogy a kbzismerten sorozatosan
buncselekmenyeket elkbvet6 fiatalkoru szemely a hazuk el6tt fUvet nylrt az "ujonnan
szerzetr fUnyfr6val, amit a sertett eszlelve ertesitette a k6rzeti megbfzottat. A
szolgalatot teljesft6 jaror a jelzes alapjan eredmenyesen intezkedett. Az elfogott
feln6tt koru elk6veto a bOncselekmenyt elismerte.
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Ismetelten eredmenyes volt a "K6zbiztonsaqi Halo":

A Berettyoujfalui Rendorkapitanysag allomanya a "K6zbiztonsagi Halo" program
kereteben 2010. majus honapjaban az alabbi intezkedesi mutatokat produkalta.
A muk6desi terOIetonk6n a meghatarozott "haI6" feladat vegrehajtasa soran
6sszesen 562 fot vontunk igazoltatas ala. 85 fovel szemben 588.000,
helyszinbfrsagot szabtunk ki. Az igazoltatott szemelyek koreben 322 alkalommal
vegeztonk ittassag elienorzest, mely soran 3 alkalommal gepi meghajtasu
jarmOvezetovel szemben intezkedtonk, valamint 5 kerekparossal szemben eltonk
feljelentessel. Az intezkedeseink sorim 12 fOvel szemben eltonk szabalysertesi
feljelentessel a kozlekedesi szabalyok megsertese miatt. A szolgalat ellatas soran
bOncselekmeny elk6vetesenek alapos gyanuja miatt 3 fovel szemben
foganatosftottunk eloallftast.
2010.05.08. napon 1 50 6rakor a Pocsaj Rend6rors Parancsnoka ertesltette a
kapitanysag Ogyeletet, miszerint a polgarorbk 4 szemelyt tartanak vissza, akik
Kismarja vasutaliomasnal a sinrbgzfto csavarokat kihuztak
az uttestre dobaltak. A
"K5zbiztonsagi Halo" programban resztvevo Konyari jarorbk valamint a
Kbzlekedesrendeszeti Osztaly beosztottai a helyszinre iranyitasra kerOltek.
Megallapftast nyert, hogy harom fiatalkoru es egy gyermekkoru szemely a 326 es a
32 vasuti km. szelveny kbzbtt a sineket tart6 ,,v" tipusu csavarokat a helyOkrol
kiszedtek, majd azokat az ott lev6 uttestre dobaltak.
Mivel a csavarok kiszedese veszelyeztette a vasut biztonsagat, ezert mind a negy
elkovetovel
az eljarast megindftottuk Vasut k6zlekedesbiztonsaga elleni
buncselekmeny elkbvetese miatt.
2010.05.09-en 01 6ra 40 perckor szinten a "K6zbiztonsagi Halo" ellenorzes
kereteben jarorbzes kbzben igazoltatta, majd eloallitotia a Derecskei Rendorors
jarore azt a szemelyt, aki Derecske, Rak6czi utcim egy lakohaz udvararol
hosszabbito kabelt tulajdonitott el.
eloailitott szemelytol Ie lett foglaiva egy
zsakban az eltulajdonftott eszk6z. Meghallgatasra kerOlt tovabba az elk6vet6
tettestarsa, miutan az elkbveto az el6allltasa soran elmondta, hogy a cselekmenyt
ketten k6vettek el.
2010. majus 15-en szombaton csaladi veszekedesr61 erkezett bejelentes a
Beretty6ujfalui Rendorkapitanysag Derecskei Rendororsere. A "K6zbiztonsagi
Halo" programban fokozott ellenorzest vegzo kollegak a helyszinen egy lathat6
serOleseket szenvedett asszonyt talaltak a 3
gyermekevel. A serOlt no
elmondta, hogy elettarsa sulyosan bantalmazta a veszekedesOk kapcsan. A
bantalmaz6 az asszonyt tbbbszor megrugta, arcat bkollel megOtbtte. A bantalmazas
kapcsan az apa ellen bOntetoeljaras indult sulyos testi sertes kiserlete bOntett miatt.
A rendorors parancsnoka az elkoveto rendorsegi eloallitasa soran ideiglenes
megelozo tavoltartasr61 hozott k6zigazgatasi vegzest, igya bantalmaz6 apa 72 oran
at nem terhet vissza kbzbs alberletokbe. A tavoltart6 hatarozatot a Bfr6sag 30 napra
hosszabbithatja meg.
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Szinten 2010. majus 15-en, Biharkeresztes, Kossuth utcan talalt eszmeletlen n6 miatt
ertesitettek jar6-kel6k a Biharkeresztes Rend6r6rsbt A kierkez6 jar6rbk egy fbldbn
fekv6 n6t talaltak, mellette masfel
gyermekevel. A serOlthbz ment6t hfvtak, akik
az asszonyt a Beretty6ujfalu terOleti k6rhaz sOrg6ssegi osztalyara szallftottak. Miutan
a gyermek szOl6[ felOgyelet nelkOI maradt, a rend6ri intezkedes mellett az egyik
beretty6ujfalui lakasotthonban lett elhelyezve. A gyermek tovabbi felOgyeleter61,
elhelyezeser61 a varosi gyamhivatal dbnt, vede!me erdekeben a szOkseges
gyermekvedelmi intezkedesek meg leUek teve.
Lofegyverrel kapcsolatos visszaeles tbrtent:
2010. 05.16-an a Bereity6ujfalu Rend6rkapitimysagra eloallftasra kerOlt 1
fOzesgyarmati lakos, aki egy szemelygepkocsiban utaskent utazott es ruhazatab61
el6kerOIt egy feltehet6en 0.22-es kaliberO tavcsbves 16fegyver, szetszerelt
allapotban, valamint a h
tartozo 10 db 0.22-es 16szer. Az el6allitast kbvet6en
lefoglalasra kerOlt a sz6ban forgo 16fegyvernek latszo targy, valamint a 10 db
feltehetoen 610mmagvas 16szer.
Nevezett gyanusitottkent kerOlt kihallgatasra a Btk. 263/A § (1) bek-be Otkbzo es
aszerint min6s0lo, visszaeles lofegyverrel vagy 16szerrel bOntett elkbvetesenek
megalapozott gyanuja miatt.

8 8erettyoujfalui Rendorkapitanysiw Kbzlekedesi

hfrei:
2010 majus 7-9. kbzbtt a Berettyoujfalu Rend6rkapitanysag mOkbdesi terOleten a
motorkerekparosok fokozott ellen6rzeset hajtottuk vegre. Az ellen6rzessorozatban '17
f6 vett
es
61 intezked~~st foganatositottak. Egy szemely kerOlt
elfogasra
kbrbzes
alapjan,
egy
szemely
pedig
el6allftasra,
mivel
szemelyazonossagat nem igazolta.
2010. majus 20-25. kbzbtt a POnkbsdi Onnep kapcsan a
szamu fouton
megnbveked6 jarmOforgajom kezelesere fokozoH kbzlekedesbiztonsagi ellen6rzes
8 f6 polgar6r vett reszt.
kerOlt vegrehajtasra.
ellen6rzesben 31 f6 rend6r
Osszesen
intezkedes kerOlt foganatositasra. Egy fot allitottunk el6 ittas
jarmOvetes miatt ver es vizeletminta vetelre. A vegrehajtas eredmenyesnek
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karos, sem pedig szemelyi seriJleses baleset nem t6rtent.
2010. majus 16-an es 1
terOletDnkbn a 47-es szamu f6uton "Drogmentes
Magyarorszagert" demonstraci6s futas kerult megtartasra, amelynek biztositasat a
beosztott allomany vegrehajtotta. Rendkivuli esemeny a demonstraci6 ideje alatt
nem tbrtent.
Beretty6ujfalu, 2010. junius 1.
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Dr. Lingvay ij-saba r. alezredes
rend6r~gi fotanacsos
kapitanysagvezeto

